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l ohjelmaa yritysvieraille
l kokoukset
l henkilöstön virkistyspäivät
l kongressit
l yrityksen vuosijuhlat
l asiakastilaisuudet

Yrityksesi pieniin ja suuriin hetkiin
Me Ravintola.fi Myyntipalvelussa autamme sinua niin suuren kuin pienenkin tilaisuuden suunnittelussa ja
oikean ravintolan valinnassa. Varmistamme tilaisuutesi onnistumisen kokonaisuudessaan – loppujen lopuksi sinun tarvitsee vain
saapua paikalle. Ota siis yhteyttä jo tänään ja anna meidän auttaa sinua!

AAMIAISTILAISUUDET
A A M U PA L AV E R I T
KOKOUKSET

L O U N A S PA L AV E R I T
RY H M Ä RU OK A I LU T

Y R I T YS J U H L AT
ASIAKASTILAISUUDET

Ravintola.fi Myyntipalvelu puh. 0300 472 223 (0,34 € / min + pvm / mpm) • ma–pe klo 8–18 • myynti@ravintola.fi

Hieno tilaisuus • Tampereen kauppakamarilehden ilmoitusliite • Julkaisija Tampereen kauppakamari
• Taitto Hybridiviestintä Effet • Painopaikka PunaMusta, Tampere

Tampere-talon uusitut tilat
tarjoavat komeat puitteet
kokouksiin ja juhliin.

UPEAT
YRITYSJUHLAT
MEILLÄ!
Kysy lisää myyntipalvelustamme

Juhliiko yrityks
esi
pyöreitä vuosia?
Varaa ajoissa m
eiltä
juhlatilat ja
tarjoilut.

Yritysjuhlapaketti alk. 71 €
(84,10 € sis. alv.)

Sisältäen tilan, palvelun ja ateriat

myyntipalvelu@tampere-talo.fi

03 243 4800

www.tampere-talo.fi/kokouspaketit
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Hieno tilaisuus markkinoida!
Tampereen kauppakamarin valtuuskunnassa, hallituksessa ja valiokunnissa toimii yli 300 aktiivista yritysjohtajaa. Yhteydenpitoa Pirkanmaan eri alueilla sijaitseviin yrityksiin ja viranomaisiin
hoidetaan kauppakamariosastojen, paikallistoimikuntien ja ykkösryhmien avulla.
Tampereen kauppakamarin matkailu- ja kongressivaliokunta toimii matkailualan yritysten tai
yrittäjien ja alan julkishallinnon organisaatioiden yhteistyöelimenä sekä yritysten edunvalvojana
matkailun kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta ideoi, valmistelee ja tarvittaessa
toteuttaa matkailuelinkeinon kehittämiseen liittyviä toimia Pirkanmaalla yhteistyössä alueen
muiden organisaatioiden kanssa. Matkailu- ja kongressivaliokunnan puheenjohtajana toimii
Tampereen Messut Oy:n tapahtuma- ja viestintäpäällikkö Tanja Järvensivu ja varapuheenjohtajana Tampere Dream Hostel Oy:n toimitusjohtaja Ville Virkki.
Yksi tapa näkyä ja lisätä tunnettuuttaan
Pirkanmaalla on tulla mukaan ja
osallistua Hieno tilaisuus -liitteen
kehittämiseen. Liite toimii erinomaisena kanavana ja mediana
yli 16 000 levikillään. Sen lukijat suunnittelevat tilaisuuksia
ja tapahtumia ja etsivät niiden
toteuttamiseen sopivia kohteita tai paketteja.
Noora Hietanen
viestintäpäällikkö
Tampereen kauppakamari

HIENO TILAISUUS
-liite markkinoi
kokousten, juhlien ja
asiakastilaisuuksien tiloja
ja palveluita. Se kertoo
niistä yrityksille, jotka
järjestävät vuosittain satoja
erilaisia kokous-, koulutus-,
juhla-, vuosipäivä- ja
esittelytilaisuuksia.

24.2.2017 16.39

Järjestä kokous, johon
on helppo osallistua

TM konserni

Tervetuloa valmiiseen pöytään

Helppo sijainti, ilmaiset paikoitustilat, moderni
kokoustekniikka ja monipuoliset tarjoilut tuoreena
suoraan ABC:n keittiöstä.

Valitse vain sopiva sijainti

ABC Kolmenkulma, Nokia / puh. 010 767 0690
ABC Lahdesjärvi, Tampere / puh. 010 767 2640
ABC Pirkkala, Pirkkala / puh. 010 767 2660
ABC Teivo, Tampere / puh. 010 767 2720
ABC Toijala, Akaa / puh. 010 767 2620
Varaukset ja tiedustelut puhelimitse
suoraan haluamaltasi asemalta tai
osoitteessa www.abcasemat.fi

Messut ja tapahtumat
Yritystilaisuudet
Kokoukset ja kongressit
Ravintolapalvelut
Tilat ja toiminnot
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NOKIAN KARTANO • Nokia

• Emäkoskentie 6 37120 Nokia
• p. 0408234077
• nokiankartano@fazer.fi
• www.fazer.fi/nokiankartano
• www.facebook.com/nokiankartano
Nokian Kartano tarjoaa upeat tilat ja
miljöön kokouksille, juhlille ja koulutuksiin. Alueella kolme erillisrakennusta
käytössä ja suuret piha-alueet. Rakennuksissa on terassialueita ja saunatiloja.
Suunnittelemme ja toteutamme tilaisuuksia toiveidenne mukaan. Tehdään
tapahtumastasi totta – yhdessä!

KOIVULAHDEN RAPUKARTANO
• Mänttä-Vilppula
• Koivuseläntie 77,
35700 Mänttä-Vilppula
• p. 044 5929 429
• www.rapukartano.fi

Ainutlaatuinen kartanomiljöö.
Muuntuvat kokous- ja juhlatilat.
Kelo- ja savusaunat.
Majoitus 70 henkilölle.
Oheisohjelmaa.
Sijaitsee Serlachius-museon
läheisyydessä.

NORLANDIA TAMPERE HOTEL
Tampere
• Biokatu 14 (Finnmedi 6-7),
33520 Tampere
• p. 050 384 4400
• sales@norlandiacare.fi
• www.norlandiacare.fi

• Viihtyisät huoneet liike- ja
vapaa-ajan matkailijoille
• Aamiais-, lounas- ja päivällisbuffetit
• À la carte
• Café Care avoinna 24/7
• Räätälöidyt kokouspaketit

LINKOSUON JUHLAPALVELUT
Tampere

• Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere
• p. 020 770 2483
• Suvi Lehtinen
• www.linkosuo.fi/juhlapalvelut
Järjestämme tyylikkäät karonkat,
yritys- ja perhejuhlat sekä ohjelmalliset tilaisuudet omissa saleissamme
tai asiakkaan valitsemassa paikassa.
Cateringpalvelumme niin isoihin kuin
pieniinkin tilaisuuksiin. Näsin sauna
ydinkeskustassa.
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UKK-INSTITUUTTI • Tampere

• Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere
• p. 03 282 9204
• www.ukkinstituutti.fi
Kokoukset ja koulutukset onnistuvat
UKK-instituutin moneen muuntuvissa tiloissa. Ravintola toimii tilojen
välittömässä yhteydessä ja ympärillä
kukoistaa vihreä luonto. Matkaa
Tampereen keskustasta vain muutama kilometri. Satapaikkaisen auditorion lisäksi tarjolla on kuusi nykyaikaisesti varusteltua, 8–40 hengen
kokoustilaa.

JUHLATALO WILLA PINTELE
• Pälkäne

• Kaitamontie 295, 36660 Laitikkala
• p. 040 531 3409
• info@willapintele.fi
• www.willapintele.fi
Willa Pintele soveltuu mainiosti asiakastilaisuuksiin, koulutuksiin ja palavereihin.
Kokoukset sujuvat päärakennuksessamme ja iltaa on mukava istua saunakylämme lämpöisissä löylyissä järven rannalla.
Pitopalvelumme herkut hellivät makuhermojasi ja omat alkoholijuomat ovat
sallittuja. Ota yhteyttä – rakennetaan
yhdessä yrityksenne paras tapahtuma!

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Tampere

• Väinö Linnan aukio 8, Finlaysonin alue
• p. 0104 209 220
• www.tyovaenmuseo.fi
Kokous -ja juhlatilat Finlaysonin historiallisella tehdasalueella Tampereen
keskustassa. Kokouksiin ja seminaareihin asianmukaisesti varustettu auditorio
70 hlölle, yritys- ja perhejuhliin juhlatila
Galleria Bertel 70 hlölle. Tilauksesta
myös ruokailut ja opastuskierrokset.
Varaukset: p 0104 209 265,
varaukset@tyovaenmuseo.fi

TULLIKAMARI = PAKKAHUONE +
KLUBI • Tampere

JUHLATALON RAVINTOLAT
• Tampere

• Komediateatterin Juhlatalo, Lapintie 3 a
www.juhlatalonravintolat.fi
• Hovi, Sukkavartaankatu 9
www.hovissatavataan.fi
Kauniit ja juhlavat puitteet Tampereen
keskustassa. Tarjoamme upeat tilat ja
täydenpalvelun kokous-, juhla-ja
ravintolapalvelut. Vanhan talon
tunnelma, tilaisuuksien yksilöllinen
suunnittelu sekä tasokas ravintola
takaavat ikimuistoisen tilaisuuden
sekä Juhlatalossa että Hovissa.

FINLAYSONIN PALATSI
• Tampere

• Kuninkaankatu 1, 33210 Tampere
• p. 0400 219530
• www.finlaysoninpalatsi.com
Palatsi tarjoaa ainutlaatuiset ja juhlavat puitteet Tampereen keskustassa.
Tasokas ravintolamme hoitaa ammattitaidolla vaativatkin tilaisuudet kilpailukykyiseen hintaan.

MUSEOKESKUS VAPRIIKKI
Tampere

• Museoravintola Valssi
• Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere
• p. (03) 5656 5307
• myynti.museot@tampere.fi
• www.tampere.fi/vapriikki
Kokous- ja juhlatiloja, lounasravintola
- ravintola 150–400 hlöä
- auditorio 111 hlöä
- kokoustilat 26 ja 40 hlöä
- sauna ja kabinetti 10 hlöä.

TAMPERE-TALO • Tampere

• Yliopistonkatu 55, 33101 Tampere
• www.tampere-talo.

KAHVILA-RAVINTOLAPITOPALVELU
TILISANSSI • Kangasala

Uudistunut Tampere-talo tarjoaa
kulttuuria sekä kokous- ja juhlapalveluita kaikenkokoisille ryhmille.
Valittavanasi on 15 erilaista kokous
tilaa monenlaisiin tapahtumiin.
Avulias ja ammattitaitoinen henkilö
kuntamme on apunasi ennakkoon
sekä tapahtuman aikana.
Tervetuloa Taloon!

Tilisanssi on Kangasalan keskustassa
sijaitseva yritys, joka tarjoaa ateriaja pitopalveluja yksityisille sekä
yritysten ja yhteisöjen asiakasja henkilökuntatilaisuuksia varten.

VILLA SOFIA - ILOITSE
ELÄMYKSISTÄ • Tampere

• Urheilutie 2-4 36200 Kangasala
• tilisanssi@tilisanssi.com
• p.0400 633283
• p. 03 3771692

• Kullervonkatu 28, Tampere
• p. 010 322 5800
• info@tilaisuus.fi
• www.tilaisuus.fi

Korkeatasoinen kokouspaikka, koko
talo keskellä kaupunkia ainoastaan
teidän käytössänne. Oheisohjelmaksi
hauskat ja yhteisöllisyyttä edistävät
kokkauskurssit. Ikimuistoiset yritysja yksityisjuhlat. Olemme suosittu
häiden, merkkipäivien, palvelluus
juhlien ja karonkkojen viettopaikka.

Tiinan Kotiruoka Oy
Juhlapalvelu Cateriina • PIRKKALA
• Tekijänkuja 2, 33960 Pirkkala
• p. 050 464 2243
• www.tiinankotiruoka.fi
• www.cateriina.fi

- Laadukas ja perinteitä kunniottava
lounasravintola.
- Juhlapalvelu elämän eri tilanteisiin.
- Yritysjuhlat sekä kokoustarjoilut.
- Astioden vuokraus.
- Valmistamme tarjottavat vankalla
ammattitaidolla, käsityönä ja
rakkaudesta ruokaan

Löydä
Tampereen ja Pirkanmaan
mahdollisuudet
tapahtumillesi!

Tyylikkäät juhlat
Yritystilaisuudet
Viinikoulutukset
Kokoukset
TyKy-päivät

Päivän
kokouspaketti

Palvelemme nyt kahdessa toimipaikassa Komediateatterin Juhlatalossa Lapintiellä sekä Hovissa
Sukkavartaankadulla!

32 €
hlö
(60 hlölle)

www.juhlatalonravintolat.fi | www.hovissatavataan.fi
Loretta Pietilä puh. 040 557 5833 | ravintola@juhlatalonravintolat.fi

MIINAN PIRTTI JA SAVUSAUNA
• Hämeenkyrö

• Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere
• pakkahuone@tullikamari.net
• www.tullikamari.net

• Hämeenkyrön Miharintie 318, Sasi
• p. 040 531 6349
• www.miinansavusauna.fi

Tullikamari on Tampereen sydämessä
sijaitseva monipuolinen tapahtumapaikka, joka koostuu Pakkahuoneesta
(kap. 1200) ja Klubista (kap. 450).
Tullikamarilla on mahdollista järjestää
tilaisuus kuin tilaisuus; meillä onnistuvat
niin konsertit, yritysjuhlat, seminaarit,
messut sekä teatteri-ja tanssiesitykset
kuin erilaiset yksityistilaisuudetkin.
Tullikamari – ovi auki elämyksiin,
päivin ja öin!

Ainutlaatuinen savusaunamiljöö
vain 28 km Tampereelta luonnon
kauniissa Sasissa.
- kokoukset, tyhy-päivät
- melontaretket, kanoottivuokraus
- patikkaretket, aktiviteetit
- ruokapalvelut tilauksesta

Sydän-Hämeen Safarit
MÖNKIJÄ- VESIJETTI- MOOTTORIKELKKASAFARIT
oheispalveluineen upeissa maalaismaisemissa keskellä
Etelä-Suomea – vain puoli tuntia Tampereelta.
Safarin päätteeksi perinnesaunan löylyt, kuumavesipalju
ja ruokailu rauhallisessa saunarannassamme.
Kurkkaa netistä, mailaa, soita…
Sorvataan teille sopiva päivä!
Mika Eerola 0400 539 410
www.sydanhameensafarit.fi
mika.eerola@sydanhameensafarit.fi
www.facebook.com/SHSafarit

Tas
tur vall okkaita
isia
jo vuod safareita
esta 19
99.
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perjantai 31.3.
PERINTEEKSI MUODOSTUNUT

BUSINESS
AFTER SKI

Vietä päivä Lapissa, mutta Tampereella.
Aurinkoa emme pysty lupaamaan,
mutta unohtumattoman After Skin takaamme!
Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi verkostoitumaan ja
viettämään samalla mahtavaa päivää kanssamme!
Ohjelmaan sisältyy mm.
M äenlaskua & kisailua | Saunomista | Herkullinen After Ski -buffet
Huikea After Ski Party Viihdemaailma Ilonassa
Mustavuoren kimaltelevat rinteet, Lapland Hotel Tampereen
tunnelmallinen saunaosasto ja ikimuistoinen illallinen musiikin
säestyksellä odottavat Sinua jo – Ilonan jatkobileistä puhumattakaan!
Päivälippu (30 €) oikeuttaa Sinut osallistumaan koko ohjelmaan
tai valitsemaasi osioon. Tätä päivää et halua missata!

Meillä
syödään
hyvin

LOU NAS
ARKISIN KLO
11.00 –14.30 JA
À LA CARTE
ILTAISIN

Pöytävaraukset: p. 020 766 9061 | www.tiiliholvi.fi
Kauppakatu 10, Tampere | tiiliholvi@tiiliholvi.fi

Järjestämme
onnistuneet
tilaisuudet!
Oli tilaisuutesi
millainen tahansa,
meiltä löytyy upeat ja
helposti eri tarpeisiin
muuntautuvat tilat.
Meiltä saat myös
tilaisuuteesi sopivat
tarjoilut.

Suomi 100v menut
Kevään juhlat
Aamiaiset &
brunssit

catering & juhlatilat
linkosuo.fi/juhlapalvelut

Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Tampere
Puh. 046 870 3190 • aleksis@ravintola-aleksis.fi
www.ravintola-aleksis.fi

Erotu eduksesi
Seuraava
Hieno tilaisuus
-teemaliite
ilmestyy 13.9.
Varaa ilmoitustilasi
Timo Lepistö
puh. 044 534 9878
timo.lepisto@tampereenkauppakamarilehti.fi

Aitoa After Ski -tunnelmaa loihtimassa:

Rentoa, tyylikästä
tai juhlavaa

KITCHEN & BAR

040-731 1004

LAPPI-HENKINEN SAUNA- JA
JUHLATILA VALMIS MAALISKUUSSA
Lapland Hotels Tampereen ylimpään kerrokseen valmistuu
hulppea sauna- ja juhlatila, upealla näkymällä yli kaupungin.
Lappi-henkiseen, tyylikkääseen kokonaisuuteen kuuluu
mm. kaksi saunaa, infrapunasauna, saunapolku sekä tyylikäs
juhla- ja kokoustila. Infrapunasaunan suurelta näytöltä voi
vaikka hot-joogata tai katsella Lapin rentouttavia maisemia.
Uusituissa tiloissa pääsee nauttimaan myös
alakerran Dabbal-ravintolan Lapin parhaita makuja!
Lisätiedot ja varaukset:
laplandhotels.com/tampere

Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere
p. 03-383 0000
LaplandHotels.com
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TAPAHTUMATALO
KESKELLÄ
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Näköalapaikka
Manseen ja
maailmalle

REE

L

OMALEIMAINEN
PUTIIKKIHOTELLI

S-ryhmän yksilölliset ja kiehtovat hotellit Tampereella
tarjoavat kaiken toivomasi sekä juhliin että kokouksiin.
Tiedustelut ja varaukset:
Tampereen myyntipalvelu ma-pe 9-16 puh. 020 1234 630
(Puhelun hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
sales.tampere@sokoshotels.fi, sales.tampere@radissonblu.com

kokoustampereella.fi sokoshotels.fi radissonblu.fi

